
ADIB Yusr - Salary Advance Finance
Terms and Conditions 

م على الراتب تمويل ُيْسر المقدَّ
من مصرف أبو ظبي اإلسالمي

الشروط واألحكام
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Abu Dhabi Islamic Bank Public Joint Stock Company
is licensed by the Central Bank of the UAE.

مصرف أبوظبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة
مرخصة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي



وصف المنتج:
م علــى الراتــب مــن مصــرف أبــو ظبــي اإلســالمي الفرصــة  يقــدم لــك تمويــل ُيْســر المقــدَّ
لتمكينــك مــن تلبيــة احتياجاتــك المتعلقــة بتوفيــر الســيولة لمــدة قصيــرة األجــل بهــدف 

الوفــاء بالتزاماتــك الماليــة فــي الوقــت المناســب.

الهيكل الشرعي للمنتج:
م علــى الراتــب مــن مصــرف أبــو ظبــي اإلســالمي علــى صيغــة   يقــوم تمويــل ُيْســر المقــدَّ
ــي  ــة ف ــام للمضارب ــاء الع ــي الوع ــاركة ف ــرف بالمش ــوم المص ــد أن يق ــك بع ــة وذل المرابح
شــركة الصكــوك الوطنيــة ويحصــل المصــرف بموجبهــا علــى صكــوك يمثــل مجموعهــا 
حصــة المصــرف فــي وعــاء المضاربــة العــام. ثــم يقــوم المصــرف بعــد مــرور مــا ال يقــل عن 
يوميــن ببيــع هــذه الصكــوك للمتعامــل مرابحــة بثمــن يســاوي التكلفــة + هامــش الربــح 
ــل.  ــى المتعام ــوك إل ــذه الصك ــة ه ــل ملكي ــك تنتق ــد، وبذل ــي العق ــه ف ــاق علي ــم االتف يت
ويتــم اإلفصــاح عــن جميــع شــروط وأحــكام هــذه المعاملــة للمتعامــل، ويكــون لــه خيــار 

االحتفــاظ بهــذه الصكــوك أو بيعهــا للحصــول علــى الســيولة. 

مالحظــة: يخضــع هــذا المنتــج لنظــام  مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي 
للمتعامليــن  المقدمــة  األخــرى  والخدمــات  المصرفيــة  بالقروض/بالتمويــالت  الخــاص 

األفــراد المــادة 4 )ج(.

حقوق المتعامل الرئيسية:
معرفة هيكلة التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.  .1

الحصول على التمويل بما يتماشى مع التوجيهات الرقابية.  .2
معرفة تفاصيل معدل الربح وآخر الرسوم والتكاليف المطبقة.  .3

معرفــة تفاصيــل عــرض التمويــل مثــل مبلــغ التمويــل ومبلــغ القســط ، معــدل   .4
الربــح، ومــدة التمويــل وتاريــخ اســتحقاق القســط، الرســوم المطبقــة باإلضافــة الــى 

التفاصيــل األخــرى المذكــورة فــي الملحــق.
طلب المستندات ذات الصلة مقدما ًقبل التوقيع عليها.  .5

الحصول على المستندات الموقعة من المصرف.  .6
التقدم بطلب السداد المبكر خالل مدة التمويل.  .7

النقاط األخرى مذكورة أدناه في الشروط واألحكام المفصلة.  .8
أي شــكوى مــن قبــل المتعامــل فيمــا يتعلــق بالتمويــل أو الشــروط واألحــكام هــذه   .9

ــة: ــكاوى التالي ــوات الش ــالل قن ــن خ ــا م ــن تقديمه يمك
مركز االتصال على مدار الساعة – 600543216  )a

customerservice@ADIB.com - البريد االلكتروني لخدمة المتعاملين  )b
تطبيق الهاتف المتحرك - المزيد / اتصل بنا / اكتب لنا  )c

شــبكة فــروع مصــرف أبــو ظبــي اإلســالمي فــي جميــع أنحــاء دولــة اإلمــارات   )d
المتحــدة. العربيــة 

مسؤوليات المتعامل الرئيسية:
تقديم جميع المستندات وفقًا لمتطلبات مصرف أبو ظبي اإلسالمي.  .1

اإلفصاح عن جميع المعلومات بدقة وشفافية.  .2
اإلقــرار باســتالم بيــان الحقائــق األساســية وخطــاب عــرض التســهيالت ونشــرة المنتــج   .3
باإلضافــة الــى الرســوم التوضيحيــة ذات الصلــة فــي المســتندات، عقــد التمويــل 

ــد. ــك العق ــع ذل ــل توقي ــة قب ــكام بدق ــروط واألح والش
دفع األقساط الشهرية وجميع المستحقات في الوقت المناسب.  .4

ــف،  ــم الهات ــة، رق ــوان اإلقام ــي عن ــرات ف ــدوث أي تغيي ــال ح ــي ح ــرف ف ــالغ المص إب  .5
البريــد االلكترونــي، معلومــات عــن جهــة العمــل أو أيــة معلومــات شــخصية أخــرى 
مــن خــالل أي مــن فــروع المصــرف أو مركــز االتصــال التابــع لمصــرف أبــو ظبــي 
اإلســالمي علــى الرقــم 600503033. لالطــالع علــى شــبكة الفــروع يرجــى الرجــوع 

إلــى الموقــع اإللكترونــي للمصــرف 
https://www.adib.ae/ar/Pages/ATMBranches.aspx 	

إجــراء المعامــالت النقديــة مــن خــالل الصرافيــن المتواجديــن فــي الفــروع أو أجهــزة   .6
ــط. ــالمي فق ــي اإلس ــو ظب ــرف أب ــة لمص ــدي التابع ــداع النق اإلي

ــاله  ــم إرس ــط ال يت ــالل أي راب ــن خ ــخص م ــع أي ش ــات م ــاركة أي معلوم ــدم مش ع  .7
رســميًا مــن قبــل مصــرف أبــو ظبــي اإلســالمي ســواء عبــر البريــد اإللكترونــي أو 

القصيــرة. النصيــة  الرســائل 
عــدم مشــاركة كلمــة المــرور لمــرة واحــدة مــع أي شــخص أخــر، بمــا فــي ذلــك   .8

الظــروف. مــن  ظــرف  أي  تحــت  اإلســالمي  ظبــي  أبــو  مصــرف  موظفــي 
إبالغ المصرف فورًا خالل 30 يومًا من أي نشاط مشبوه.  .9

االمتثال الى الشروط واألحكام التالية.  .10

الشروط واألحكام:
إن جميــع الحســابات المفتوحــة لــدى المصــرف تخضــع للشــروط واألحــكام العامــة   .1
ــن  ــالن ع ــا واإلع ــاص به ــق الخ ــالمية والملح ــة اإلس ــات المصرفي ــابات والخدم للحس
طريقــة توزيــع األربــاح والتــي يتــم عرضهــا فــي أفــرع المصــرف أو الموقــع اإللكترونــي 

www.adib.ae ــرف ــاص بالمص الخ
لــن يؤثــر االنســحاب فــي المســتقبل علــى أي موافقــة تــم مشــاركتها مســبقًا فيمــا   .2
يتعلــق بمشــاركة البيانــات علــى الموافقــة المســبقة كمــا هــو محــدد فــي نمــوذج 
طلــب التمويــل وغيرهــا مــن اتفاقيــات التمويــل، مــا لــم يتــم قبولــه مــن قبــل 
المصــرف ويتطلــب هــذا تنفيــذ طلــب االنســحاب 30 يومــًا بالتقويــم الميــالدي مــن 

ــحاب. ــب االنس ــخ طل تاري

ــن  ــتحقة ول ــاح المس ــى األرب ــاح عل ــرض أرب ــالمي بف ــي اإلس ــو ظب ــرف أب ــمح لمص ال يس  .3
ــاح علــى إجمالــي مبلــغ الربــح كمــا هــو متفــق عليــه فــي عقــد  يتــم إضافــة أيــة أرب
التمويــل. وذلــك وفقــًا للمــادة )12( البنــد )3( مــن القانــون االتحــادي رقــم )14( لســنة 
2018 بشــأن المصــرف المركــزي وتنظيــم المؤسســات واألنشــطة الماليــة كمــا تــم 

ــنة 2020. ــم )25( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــه بالمرس ــض احكام ــل بع تعدي

ADIB Yusr-  Salary Advance Finance
Terms and Conditions

م على الراتب من مصرف أبو ظبي  تمويل ُيْسر المقدَّ
اإلسالمي الشروط واألحكام

Product Description:
ADIB Yusr -  Salary Advance Finance proposition provides an opportunity to 
enable you to fulfill your needs related to short term liquidity requirements in 
order to meet your financial obligations in a timely manner. 

Product Sharia Structure:
ADIB Yusr - Salary Advance Finance is designed based on Murabaha mode 
where ADIB initially participates into Mudaraba general pool of National Bonds 
Corporation NBC, where the bank receives Sukuk in bulk which represent its share 
in such Mudaraba general pool. After the passage of not less than 2 days, these 
Sukuk can be sold by the bank to the customer on Murabaha basis at a price 
consists of cost  plus  profit  agreed on in the contract, upon which the title of 
these Sukuk will be transferred to the customer. All relevant terms and conditions 
of the transaction are disclosed to the customer. Customer then has a choice to 
hold the Sukuk or to select redeeming them to generate liquidity.

Note: This product is governed by the regulations of the Central Bank of the UAE 
regarding Bank loans/finances and other services offered to individual customers 
Article 4 (C)

Key Customer Rights:
1. To understand Sharia compliant structure of finance. 
2. To avail finance in line with regulatory guidelines. 
3. To know details of profit rate and latest applicable fees and charges.
4. To know the finance offer details such as finance amount, instalment 

amount, profit rate, finance tenor, instalment date,  applicable fees and all 
other details in the schedule. 

5. To ask for all relevant documentation upfront prior to signing.
6. To get the signed documents from the Bank. 
7. To apply for early settlement during the tenor of the finance. 
8. Other points are mentioned in below detailed terms and conditions.
9. Any complaints from the customer regarding the finance or this terms and 

conditions  can be directed to the following complaints channels: 
a. 24hr Call Center - 600543216
b. Customer Service Email - customerservice@ADIB.com
c. Mobile Banking - More/ Contact Us/ Write to Us
d. ADIB Branches network across UAE

Key Responsibilities of the Customer:
1. To furnish all documentation as per ADIB requirement;
2. To disclose all information accurately and transparently;
3. Acknowledge the receipt of the Key Facts Statement, Facility Offer Letter, 

Product brochure, relevant illustrations in the documents, financing contract 
and terms and conditions thoroughly before signing such contract.

4. To pay monthly instalments and all dues in a timely manner.
5. To inform the bank in case of changes in the residential address, Phone 

no., email address, employer information or any other personal information 
at any of ADIB branches or ADIB Call Center on 600 503 033. For Branch 
network, please refer to our web site

 https://www.adib.ae/en/Pages/ATMBranches.aspx
6. To always perform cash transactions on the branch teller counters or ADIB 

cash deposit machines only; 
7. To not share information with any person through any link which is not sent 

officially by ADIB either over email or SMS. 
8. To not share the OTP with any other person, including ADIB staff under any 

circumstances
9. To notify the bank immediately within 30 days of any suspicious activity.
10. To comply with following terms and conditions. 

Terms and Conditions:
1. All accounts with the  Bank  are  governed  by  the  General  Terms  and  

Conditions  for  Accounts  and  Islamic  Banking  Services,  including  its  
relevant  Addendum  and  the  related Announcement of Profit Distribution 
Method (displayed by the Bank in the branches and/or available on the 
Bank’s website www.adib.ae

2. A future withdrawal of expressed consent of data sharing will not affect 
the prior expressed consent as defined in Finance application form and 
other financing agreements unless it is accepted by the Bank and such 
request would require 30 calendar days from withdrawal request for 
implementation. 

3. ADIB is not permitted to charge profit on accrued profit and extra profit 
is never added to the total profit amount as agreed through the financing 
contract. This is in accordance with Article (121), clause 3 in Decretal 
Federal Law No. (14) of 2018, Regarding the Central Bank & Organization of 
Financial Institutions and Activities as amended by the Decretal Federal Law 
No. (25) of 2020. 

https://adib.ae
https://adib.ae
https://www.adib.ae/en/Pages/ATMBranches.aspx
https://www.adib.ae/ar/Pages/ATMBranches.aspx


إن الرســوم والمصاريــف المطبقــة علــى منتــج تمويــل يســر هــذا ســتكون وفقــًا لمــا هــو   .4
محــدد فــي الئحــة الرســوم والخدمــات المصرفيــة المعلنــة مــن قبــل المصــرف، وأن 
ــرف  ــر المص ــًا لتقدي ــر وفق ــت آلخ ــن وق ــا م ــم تغييره ــد يت ــف ق ــوم والمصاري ــذه الرس ه
ــوم  ــة للرس ــر الئح ــى آخ ــًا إل ــوع دائم ــل الرج ــى المتعام ــن عل ــه يتعي ــه فإن ــق. وعلي المطل
والخدمــات المصرفيــة التــي يتــم إعالنهــا مــن قبــل المصــرف. وســيقوم المصــرف 
بإرســال إشــعار للمتعامــل عبــر قنواتــه المعتمــدة قبــل ســريان أي تغييــرات عليهــا بمــدة 
ال تقــل عــن 60 يــوم بالتقويــم الميــالدي أو خــالل مــدة اإلشــعار التــي تحددهــا الجهــات 

ــر. ــى آخ ــت إل ــن وق ــة م الرقابي

م علــى الراتــب مــن مصــرف أبــو  يتــم حســاب مبلــغ الربــح اإلجمالــي تمويــل ُيْســر المقــدَّ  .5
ظبــي اإلســالمي وفقــًا للمعادلــة التاليــة:

إجمالــي مبلــغ الربــح = مبلــغ تكلفــة المرابحــة X معــدل الربــح الثابــت الســنوي للمرابحــة    
األيــام(/365 المــدة )عــدد   X

فــي حالــة الســداد  المبكــر، ســيتم احتســاب إجمالــي مبلــغ الربــح لأليــام الفعليــة   .6
أعــاله. المذكــورة  للصيغــة  وفقــا  للمرابحــة 

مثال:
15,000 درهم مبلغ تكلفة المرابحة:      

%23.88 معدل الربح الثابت السنوي للمرابحة:    
30 يومًا المدة:       

294.41	درهم مبلغ الربح اإلجمالي   :      
السداد المبكر بعد 15 يومًا:  

147.21   درهم مبلغ الربح غير المحقق المتنازل عنه:    
إجمالي مبلغ السداد:    15,147.21  درهم  

ــة  ــم بطاق ــخصية، أي رق ــه الش ــى بيانات ــول إل ــة الوص ــدم إتاح ــل ع ــى المتعام ــب عل يج  .7
المصــرف، رقــم التعريــف الشــخصي، اســم المســتخدم/كلمة المــرور الخــاص بالخدمات 
المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك، رمــز المــرور الخــاص بالصــراف اآللــي، ألي مــن موظفــي 
ــل  ــن أج ــي م ــخصي أو الكترون ــكل ش ــث بش ــرف ثال ــالمي أو ط ــي االس ــو ظب ــرف أب مص
حمايــة بياناتــه الماليــة لــدى مصــرف أبــو ظبــي اإلســالمي وتجنــب أي نــوع مــن أنــواع 

ــابه. ــى حس ــي عل ــال المال االحتي
ــاص  ــري الخ ــم الس ــل الرق ــن تفاصي ــؤالك ع ــالمي بس ــي اإلس ــو ظب ــرف أب ــوم مص ــن يق ل  .8
بالبطاقــة، اســم المســتخدم / رمــز المــرور الخــاص بتطبيــق الهاتــف المتحــرك، رمــز 
التعريــف الشــخصي الخــاص ببطاقــة الصــراف اآللــي بشــكل الكترونــي أو مــن خــالل 

مركــز االتصــال التابــع لمصــرف أبــو ظبــي اإلســالمي.
يجــب علــى المتعامــل ابــالغ أي مــن فــروع المصــرف أو مركــز االتصــال علــى الفــور فــي   .9
حــال مالحظــة أي معاملــة غيــر مصــرح بهــا علــى حســاب التمويــل الشــخصي الخــاص 

بــه.
يكون المتعامل مسؤواًل عن القيام بما يلي:  .10

الحفــاظ علــى حفــظ المراســالت المصرفيــة بطريقــة أمنــه للرجــوع اليهــا فــي   .a
الحاجــة. عنــد  المســتقبل 

التحقق من دقة كشوفات الحسابات / المعامالت التي أرسلت اليه.  .b
تأكيــد معلومــات االتصــال الخاصــة بــه وإبــالغ المصــرف فــي حــال حــدوث أي تغييــر   .c

ــط. ــال فق ــز االتص ــرك أو مرك ــف المتح ــق الهات ــرف، تطبي ــروع المص ــالل ف ــن خ م
فــي حــال حــدوث أي تغييــرات علــى شــروط وأحــكام المنتــج أو الرســوم والتكاليــف، فــإن   .11
ــار  ــالمي بإخط ــي االس ــو ظب ــرف أب ــام مص ــد قي ــط بع ــيتم فق ــرات س ــذه التغيي ــاذ ه نف

ــالدي. ــم المي ــًا بالتقوي ــن  60 يوم ــل ع ــدة ال تق ــل م ــعار قب ــل بإش المتعام
فــي حــال عــدم قيــام المتعامــل بســداد القســط فــي الوقــت المناســب، فســيتم اعتبــار   .12
تســهيالت المرابحــة ضمــن الحســابات المتأخــرة عــن الســداد. كمــا أن ذلــك ســيؤثر علــى 
التصنيــف االئتمانــي، ممــا قــد يحــد مــن قــدرة المتعامــل مــن الحصــول علــى تمويــل فــي 

المســتقبل مــن مصــرف أبــو ظبــي اإلســالمي والمؤسســات الماليــة األخــرى.
فــي حــال بيــع أو تحويــل محفظــة )منتــج الراتــب المقــدًم "ُيْســر"( إلــى طــرف ثالــث،   .13
ســيقوم المصــرف بإبــالغ المتعامــل خطيــا بجميــع التفاصيــل المتعلقــة بذلــك قبــل 
60 يومــا بالتقويــم الميــالدي مــن بيــع أو تحويــل المحفظــة إلــى الطــرف الثالــث. ســيتم 
تزويــد المتعامــل بجميــع الخيــارات المتاحــة التخــاذ القــرار المناســب قبــل البيــع أو تحويــل 
حســاب المتعامــل إلــى طــرف ثالــث. ســيتم إبــالغ المتعامــل مقدمــًا بالشــروط واألحــكام 

ــث. ــرف ثال ــى الط ــل إل ــع أو التحوي ــى البي ــة عل المطبق
ســيتم تســليم المســتندات الموقعــة مــن قبــل المصــرف بشــكل إلكترونــي أو نســخة   .14

ــرع. ــالل الف ــن خ ــل م ــب المتعام ــال طل ــي ح ــة ف مطبوع
الرســوم  الئحــة  الــى  الرجــوع  يرجــى  والتكاليــف،  الرســوم  تفاصيــل  علــى  لالطــالع   .15
والخدمــات المصرفيــة المتاحــة عبــر الموقــع االلكترونــي لمصــرف أبــو ظبــي اإلســالمي: 

https://www.adib.ae/en/SiteAssets/Personal/Banking-Services-and-Tariff-Board.pdf
يكــون للتأكيــد الــذي يتــم عــن طريــق التوقيــع الرقمــي علــى المســتندات المتاحــة عبــر   .16	
تطبيــق الهاتــف المتحــرك مــن مصــرف أبــو ظبــي اإلســالمي نفــس األثــر القانونــي كمــا لــو 

كان هــذا التوقيــع مكتوبــا يدويــا.
ســيتم تســليم نســخة مــن هــذه العقــود الموقعــة رقميــا وجميــع المســتندات األخــرى   .17
ــالمي )ب(  ــي اإلس ــو ظب ــرف أب ــدى مص ــجل ل ــي المس ــد اإللكترون ــى )أ( البري ــليمها عل تس
شــخصيا مــن أي فــرع مــن فــروع مصــرف أبــو ظبــي اإلســالمي علــى هيئــة نســخة ورقيــة 

بنــاء علــى طلــب المتعامــل.
ــو ظبــي اإلســالمي بإرســال كلمــة المــرور لمــرة واحــدة وغيرهــا مــن  ســيقوم مصــرف أب  .18
المعلومــات الســرية علــى رقــم الهاتــف المتحــرك وعنــوان البريــد اإللكترونــي وفقــا 
ــب  ــه يج ــم أن ــر، أفه ــدوث أي تغيي ــال ح ــي ح ــالمي. ف ــي اإلس ــو ظب ــرف أب ــجالت مص لس
تقديــم المعلومــات المحدثــة لالتصــاالت المســتقبلية وســوف / لــن أقــوم بتحميــل 

المصــرف المســؤولية عــن هــذه االتصــاالت باســتخدام تفاصيــل االتصــال المقدمــة.

4. Fees and charges applicable to Yusr finance transaction will be as per ADIB’s 
Banking Services and Tariff Board. These fees and charges are subject to 
change from time to time as per ADIB’s absolute discretion. Therefore, 
customer to ensure to  refer  to  the  latest  ADIB’s  Banking  Services  and  
Tariff  board from time to time.  ADIB will notify the customer through its 
formal channel(s), at least, 60 calendar days prior to the implementation 
of such changes or as such period is amended from time to time by the 
relevant authority.

5. ADIB Yusr - Salary Advance Finance Total Profit Amount is calculated in 
accordance with the following formula:

 Total Profit Amount = Murabaha Cost amount x Annual Murabaha Flat 
Profit Rate (Fixed) X Tenor (number of days)/365

6. In case of early settlement, Total Profit amount calculation will be done for 
the actual days of the Murabaha as per above formula. 

Example:
 Murabaha Cost amount:                       AED 15,000/-
 Annual Murabaha Profit Rate:                   23.88%
 Tenor:                                                             30 days 
 Total Profit Amount:                                AED 294.41
 Early Settlement after 15 days:
 Waived Unearned Profit Amount:   AED 147.21                                         
 Total Settlement Amount:                     AED 15,147.21

7. Customer will ensure that he / she will not provide access to his/her 
personal data i.e. ADIB card no., pin no. mobile banking user id/password, 
ATM password to any ADIB staff or third party physically or online in order 
to protect his/her financial data with ADIB and to avoid any kind of financial 
fraud on his/her account.  

8. ADIB never asks the details of card pin no, mobile app user id/password, ATM 
password electronically or via call center. 

9. Customer must inform ADIB Branches or ADIB call center immediately 
in case customer finds any unauthorized transaction on his/her Personal 
Finance account.

10. Customer is responsible for the following:
a. Keeping his/her banking correspondence secure for future reference; 
b. Verifying the accuracy of any account / transaction statements sent to 

them; and 
C.  Confirming his/her contact information and identification when 

changes occur through ADIB branches, mobile app. or Call Center only.

11. In case of any changes to product terms and conditions or fees and charges, 
such changes shall only be effective after ADIB gives the Customer a 
minimum of 60 calendar days’ notice prior to such changes. 

12. If customer will not pay the installment in a timely manner, customer  
Murbaha facility will be treated under arrears and Default. It will also affect 
the credit rating, which may limit customer’s ability to access financing in 
the future with ADIB and other financial institutions. 

13. In the event of sale or transfer of Salary Advance product “Yusr” portfolio to 
a Third Party, Bank will advise in writing, 60 calendar days in advance of the 
sale or transfer of portfolio to the Third Party with its details. Customer will 
be provided all available options to make viable decision prior the sale or the 
transfer of customer’s account to the Third Party. Customer will be informed 
about the applicable terms and conditions prior to the sale or the transfer to 
Third Party. 

14. Bank will deliver signed documents to the customer free of charge 
electronically or hard copy as requested by the customer.

15. For detailed Fees and Charges, refer to Banking Services and Tariff Board on 
ADIB web site

 https://www.adib.ae/en/SiteAssets/Personal/Banking-Services-and-Tariff-Board.pdf
16. Confirmation executed by means of a digital signature on the documents 

available on ADIB mobile app., shall have the same legal effect as if, such 
signature had been manually written.

17. Copy of such digitally signed contracts and all other documents, hereunder 
shall be delivered on (a) ADIB registered e-mail ID (b) in person from any of 
the ADIB branches in the form of physical copy upon customer request.

18. The Bank will share the OTP and other confidential information on 
customer registered mobile number and email address as per ADIB records. 
In case of any changes, I understand to provide the updated information for 
future communication and will/cannot hold the Bank responsible for such 
communications to the customer provided contact details.

https://www.adib.ae/en/SiteAssets/Personal/Banking-Services-and-Tariff-Board.pdf
https://www.adib.ae/en/SiteAssets/Personal/Banking-Services-and-Tariff-Board.pdf



